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 שני ביום הגיע בלבנון צה״ל הרוגי מיספר

 שנפגעו הפצועים מיספר .589ל־ השבוע
 הנעדרים מיספר ,3479 הוא המילחמה מראשית

שלושה. — והשבויים ארבעה הוא

הרצוג נגד הליכוד
 על להטיל הרצוג, חיים הנשיא, של החלטתו
 זעם עוררה הממשלה, הרכבת את פרס שימעון

שמיר. יצחק של בלישכתו ביותר רב
 הראשון, ביום ראש־הממשלה במישרד שנשמעו הדברים

 כללי מכל חרגו ושמיר, הרצוג בין שיחת־הטלפון אחרי
המקובל. הפוליטי המישחק
 בעצם, משרת, שהנשיא יטענו הליכוד ראשי

 את לש?נע ינסו ובכך מיפלגתיים, אינטרסים
 של נסיונו את להכשיל הקטנות הסיעות נציגי
ממשלה. להרכיב פרס

 שרן־,.חדשות״
לאיתפוטר

 לא הצהרון.חדשות״, עורך קליין, יוסי
יתפוטר.
 אחרי התפטרות, לאחרונה שקל קליין

 תפוצת לגבי שהבטיח שההבטחות
 רק השיג והצהרון התממשו, לא הצהרון

 בעל אולם לה. שציפה התפוצה מן קטן חלק
 קליין את שיכנע שוקן. עמוס העיתון,

בתפקידו. שעה לפי להישאר
 משמיעים המערכת של אחרים חברים

 תיפקודו על חמורה ביקורת פרטי באופן
 היה שכדאי התבטא אך ואחד קליין, של

לחר״ל. .לשלחו״

לוי את ינטרל שמיר
 ולמנוע לוי דויד את לנטרל מתכוון שמיר יצחק
 הקואליציוניים סמהלבים בחוטים למשוך ממנו

הקרובים.
 משמעי, חד באופן זה, בעניין נתמך שמיר

 עתה, לוי, שמהלכי החושש ארנם, משה על־ידי
התנועה. צמרת כיבוש לקראת מכוונים

פרטיים לעסקים שריר
 בודק בבר שריר, אברהם שר־התיירות,

 לוותר יאלץ אם פרטיים, לעסקים חזרה אפשרות
תפקידו. על

הקשורים בנושאים לעסוק מעוניין שריד י־י־
 חברי ידידים, כמה עם בעניין שיחות ניהל הוא באחרונה

 לעסקים שונים רעיונות העלו שיחות באותן המיפלגה.
עתידיים.

רשה1במ פילוג
במורשה. לפילוג הסיכויים מתרבים

 פועלי מנהיג ורדיגר, אברהם החדש־ישן, הח״כ של חבריו
 של מצ״ד עם השותפות שהמשך גורסים אגודת־ישראל,

 המתון הדתי הזרם את תוביל פורת וחנן דרוקמן חיים הרב
פוליטית. להתאבדות

יהיו מי שיתברר טד להמתיז החליט ורדיגר

 על יחליט אז ורק החדשה, הקואליציה מרכיבי
 פא״י. של דרכה המשך
 של להצטרפות ממתין שהוא רמז ורדיגר

 להתחבר ימהר הוא ואז למערך, אגודת־ישראל
אליהם.

מפגרים גיוס בעד רפזל
 יפנו בירושלים מפגרים נערים של הוריהם
 שימלא ויבקשו איתן לרפאל בקרוב

 לגיוס יעשה שהוא שלו, הבטחת־בחירות
 שירות במיסגרת ושיקומם לצה״ל מפגרים

צכאי.
 את בפניהם תיאר הוא ההורים עם רפול שקיים בפגישה
 את והביע לצה׳׳ל, נוער־השוליים גיוס פרוייקט הצלחת

פחות. לא יצליח בשיכלם המפגרים גיוס שפרוייקט דעתו

 העיתונאים
מזיגל הורחקו

 אינו איבצן, אריה המישטרה, מפכ״ל
 ראשי עם לשוחח לעיתונאים מאשר

 במטה־ לחקירות־־הונאה במחלקה צוותים
 על כתבות להכץ הרוצים הארצי,

 ההליך סיום אחדי ביחידה תיקי־חקירה
המישפטי.

 •טל חוקרים לראיין היה ניתן בעבר
 דובר באמצעות כמקובל, זיגל, בנימץ

המטה־הארצי.

 למנוע לוח־זסנים
ה״לביא׳

 לחיל־האוויר ימסר 1986 אוקטובר בחודש
 ניסויי יחלו ואז ה״לביא״, של הראשון המנוע
 המשוכלל. מטום־הקרב של הטיסה

 לארץ יגיעו אלה לניסויים המנועים
 הקרוב, בדצמבר כבר מארצות־הברית

 אנד ״סראט האמריקאית החברה ולמהנדסי
 בהרכבתם. מרכזי חלק יהיה ויטני״

 ״מנועי מיפעל עצמו על יקבל אחר־כך
 שנת ובסוך ההרכבה, מלאכת את בית־שמש״

 את בעצמו לספק זה מיפעל יתחיל 1988
 ה.,לביא״. של הייצור לקו המנועים

 חוזים על חתם ככר בית־שמש״ ״מנועי מיפעל
 המנוע בייצור לו שיעזרו קבלני־מישנה, עם
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לכהנא החדש״ ״הימין
 קליינר מיכאל של החדש״ ״הימין קבוצת

 השתלבותה על להודיע עומדת אסקין ואביגדור
׳ כהנא. מאיר הרב של ״כך״ בתנועת

 יצטרפו קליינר־אסקין קבוצת אנשי כל אם ברור לא
לכהנא.
אסקין. הוא לאיחוד הראשי הדוחף

לקניה מישלחת
 השלום״ אל ״המיזרח תנועת של מישלחת

 בינלאומי לכינוס לקניה הבא בשבוע יוצאת
ופוליטיקה. דת בין קשר שנושאו

 במרחב בהשתלבות הדוגלים ממיזרחיים, מורכבת התנועה
והפלסטינים. הישראלים בין ההסדר ובזירוז

 תראיין וולטרס
בירושלים

 המפורסמת האמריקאית הטלוויזיה שדרנית
 סידרת בירושלים תערוך וולטרם ברברה

 הישראלית. הפוליטית הצמרת עם ראיונות
 שהוקם מיוחד, באולפן ייערכו הראיונות
 בבירה. דויד״ ״המלך במלון בסוויטה

 שהתה היא גשר־הירדן. דרך השני ביום לארץ באה וולטרס
וירדן. לבנון במצריים, שבועות כמה

הנגיד על בזעסים
טל מזטם רותחים ייטראל בבנק בכירים

 מנדלבאום, משה הנגיד, של התנהגותו
האחרונים. בחודשים

 בקרב הבנק של מעמדו מידרדר אוזלת״ידו בגלל לטענתם,
 ממשלה של לכינונה ממתינים הבכירים הכלכלית. הצמרת
טענותיהם. את לשולחנה להביא כדי חדשה,

□,בתק מתיחות
 בתנועה רב תיסכול יצרו הבחירות תוצאות ,

 בין מתיחות ישנה המאוחדת. הקיבוצית
 הפער על מדברים ושוב והמאוחד, האיחוד

 הזרמים. שני שבין האידיאולוגי
 מנסה כץ־עוז שאברהם(״כצל׳ה״) הטוענים יש באיחוד

 פרלמוטר. יוסף של חשבונו על הקופה, כל על להשתלט
 ממלכתי, תפקיד יקבל צור יעקב שאם מודאגים במאוחד

בהנהגתם. חלל יווצר

פעילות יגביר ברונפמן
 ברונפמן, אדגר העולמי, היהודי הקונגרס נשיא
 ינצל הוא בארץ. הפוליטית מעורבתו את יגביר

 לעזור כדי הבינלאומי מעמדו את
 שונים אישים עם כמיפגשים למישרד־החוץ

בעולם.

קראוס אחרי איבצן
 של חקירתו אחרי מקרוב עוקב איבצן אריה

 החקירות לישכת ראש קראום, יוסך רב־פקד
 טובות־הנאה בקבלת החשוד במישטרת־חיפה,

 בקרית־חיים. בביתו גדולות וחריגות־בניה
 שגורמת המישטרה לתדמית לנזק מודע איבצן
זו. פרשה

 מגלה חדד, רחמים הצפוני, המחוז מפקד גם
אחרת. מסיבה כי אם בנושא, רב עניין

 אנשי נגד חקירות שטייח אחרי הצפון, ממחוז הורחק חדד
 המחוזי בבית־המישפט דווחה אף זו ועובדה מישטרה,

בחיפה.
 כנגדו יטענו שוב מייד, יפעל לא שאם חדד חושש עתה

לובשי־מדים. נגד חקירות מטייח שהוא יריביו

 בדולארים הצפה
מווייפים

 הביא לילינבלום בשוק החדשים הסוחרים ריבוי
מזוייפים. בדולארים להצפה

 של שיטחית בבדיקה עוד מסתפקים אינם מהסוחרים חלק
 דולארים גלאי במכשירי הצטיידו הם הירוקים. השטרות
 ביצוע לפני המיקצועית הבדיקה את ועורכים מזוייפים
העיסקה.

הבנקאיות חקירת
! בי ב

 את השבוע הביעו בתל־אביב בנקאים
 נגד פליליים ביתבי־אישום שהגשת חששם
 בעניין הגדולים הבנקים ראשי ארבעת

 צעד היא ביניהם לא״חוקי קרטל התארגנות
 זמיר יצחק המישפטי היועץ של ראשון
נגדם.

 שנה, חצי לפני דרש זמיר הפרופסור
 הקמת בלבלה, לענייני השרים בוועדת

 היבטי כל את שתיבדוק ועדת־חקירה
 הבנקאים לדעת הבנקאיות. המניות פרשת

 זמיר עלייידי יועלה זה שנושא הנמנע מן לא
מאוד. בקרוב
 מכינים למכה תמסה להקדים כדי

 ובמישרדיהאוצר בכנסת שדולה הבנקאים
הגזירה. רוע את לבטל כדי

דיבר הלוויתן
 ביטון אורלי הצעירה של רציחתה בחקירת המיפנה
 אחרי התאפשר גופתה והעלמת שנתיים, לפני מבת־ים,

 מאסר עונש עתה המרצה הגדולים, הפשע מליוויתני שאחד
 למישטרה. חיוני מידע ומסר פיו את פתח ממושך,

 פעולה שיתף מפורסם כה שעבריין זכור לא במישטרה גם
רוצחים. לגילוי


